
 

1 

 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VETERINÁRNEJ STAROSLIVOSTI                              

TÚLAVÝM A ZABEHNUTÝM ZVIERATÁM 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (Obchodný zákonník) 

 

Zmluvné strany  

Objednávateľ:  

Názov:    Obec Martinček  

Sídlo:     Martinček 83, 034 95 Martinček  

V ktorého mene koná:  Juraj Bobek, starosta obce 

IČO:    00315630  

DIČ:    2020589703 

 

 (ďalej len „Objednávateľ" v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

  

Poskytovateľ:  

Názov:    Veterinárna klinika Ružomberok s.r.o.  

Sídlo prevádzky:   Námestie A.HIinku č.71,034 01 Ružomberok 

IČO:     47 837 136 

DIČ:     2024111430 

Zodpovedná osoba:  MVDr. Katarína Baláž Bačkorová 

 

(ďalej len ,,Poskytovateľ “ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu aj ako „ zmluvné strany“ v príslušnom 

gramatickom tvare)  

sa v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov dohodli na uzatvorení nasledovnej zmluvy : 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. V zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti § 22 ods. 11 Obec Martinček 

zabezpečuje starostlivosť o túlavé zviera od okamihu jeho prevzatia. Podľa § 19 ods. 9 

zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti: „Vlastník psa je povinný zabezpečiť 

trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, ktorý spĺňa 

technické požiadavky podľa osobitného predpisu, pred prvou zmenou vlastníka psa, 

najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi 

psa v centrálnom registri spoločenských zvierat. Podľa ods.10: Ak bola vlastníkovi psa 

uložená pokuta podľa § 48 ods. 1, uhradením pokuty prechádza povinnosť zabezpečiť 

trvalé označenie psa podľa odseku 9 na obec.“  

2. Obec Martinček ako osoba oprávnená na odchyt túlavých zvierat zabezpečuje povinnosť 

odchytu zvierat prostredníctvom MVDr. Kataríny Baláž Bačkorovej. 
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3. Účelom tejto zmluvy je naplnenie povinnosti objednávateľa podľa bodu 1 tohto článku 

zmluvy. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb zo strany poskytovateľa riadne a včas, 

ktoré spočívajú vo veterinárnej starostlivosti o odchytené zvieratá a povinnosť 

objednávateľa uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať tieto činnosti:  

• Základné klinické vyšetrenie odchytených zvierat,  

• Posúdenie zdravotného stavu zvieraťa, či je nevyhnutné ďalšie ošetrenie alebo je 

spôsobilé na prepravu do karanténnej stanice,  

• Eutanáziu zvieraťa v zmysle platnej legislatívy,  

• V spolupráci s osobami oprávnenými na odchyt zvierat vykonávať imobilizáciu zvierat, 

ktoré osoba oprávnená na odchyt vyhodnotí ako nebezpečné pre seba lebo okolie.  

( ďalej len „ predmet zmluvy")  

3. Poskytovateľ sa zaväzuje použiť eutanáziu len v nevyhnutných prípadoch a iba pomocou 

certifikovaných a zákonnom predpísaných príprav a liečiv.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah predmetu zmluvy sa môže zmeniť len na základe 

písomného dodatku k tejto zmluve, pričom takejto zmene musí predchádzať písomný 

dodatok, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami s odôvodnením tejto zmluvy oproti 

pôvodne dohodnutej zmluve.  

 

 

Článok III. 

Termín poskytovania služby 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, poskytovať služby v určenom čase dohodou t.j. na pokyn 

objednávateľa. 

2. Miesto vykonávania dohodnutých činností je podľa dohody zmluvných strán Veterinárna 

klinika Ružomberok s.r.o., Námestie A. HIinku č.71, 034 01 Ružomberok.  

 

 

Článok IV 

Cena za predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ceny za jednotlivé služby poskytovateľa sú nasledovné:  

A) Základné klinické vyšetrenie odchytených zvierat, posúdenie zdravotného stavu 

zvieraťa, či je nevyhnutné ďalšie ošetrenie alebo je spôsobilé na prepravu do karanténnej 

stanice vo výške 6,50 eur / za zviera  

B) Eutanázia-úkon vo výške 10 eur/zviera a náhrada za množstvo použitého preparátu              

vo výške 1,30 eur/1 ml na 3 kg živej hmotnosti zvieraťa.  

C) imobilizácia zvieraťa ( príprava imobilizačnej zmesi ) vo výške 3,50 eur /1ml na 5 kg 

živej hmotnosti zvieraťa.  

2. Ceny uvedené v zmluve sú s DPH. Poskytovateľ je platcom DPH.  
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3. Dohodnutá odmena poskytovateľa podľa čl. IV. bod 1. tejto zmluvy bude zaplatená 

poskytovateľovi po riadnom vykonaní poskytovanej služby na základe požiadavky 

objednávateľa. Odmena je splatná na základe vystavenej faktúry do 30 dní odo dňa 

doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade ak faktúra neobsahuje náležitosti podľa 

osobitného predpisu alebo prílohu - súpis poskytnutých služieb, prípadne ak súpis 

nezodpovedá skutočne poskytnutému rozsahu služieb, má objednávateľ právo vrátiť 

poskytovateľovi faktúru na prepracovanie, pričom lehota splatnosti počas tejto doby 

neplynie a začína plynúť znova po doručení opravenej faktúry.  

 

 

Článok V 

Lehota trvania zmluvy, skončenie zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022. 

2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že nájomnú zmluvu je možné ukončiť:  

2.1 dohodou zmluvných strán dňom nadobudnutia účinnosti dohody, prípadne ku dňu 

uvedenému v dohode,  

2.2 výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s výpovednou lehotou 1 mesiac, pričom 

výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho                 

po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,  

2.3 odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok stanovených v príslušných 

ustanoveniach Obchodného zákonníka alebo z dôvodov uvedených v tejto zmluve. 

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, okrem 

nárokov zmluvných strán, ktoré sa stali splatnými za trvania zmluvy 

 • Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak poskytovateľ  

a) neposkytujete služby riadene,  

b) neposkytuje služby odborne,  

c) neposkytuje služby v požadovanej kvalite,  

d) poskytuje služby v rozpore s pokynmi objednávateľa  

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je uzavretá podľa slovenského právneho poriadku. V prípade, ak sa 

niektoré z ustanovení tejto zmluvy, či už vzhľadom k platnému právnemu poriadku alebo 

vzhľadom k jeho zmenám, stanú neplatnými, neplatné časti sa nahradia príslušnými 

ustanoveniami všeobecne záväzného právneho predpisu.  

2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, pre objednávateľa jedno vyhotovenie a pre 

poskytovateľa jedno vyhotovenie totožného znenia.  

3. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 

5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení platných 

právnych predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy na web 

stránke objednávateľa.  

4. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  
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5. Zmluva sa môže meniť a dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov, podpísaných 

oboma zmluvnými stranami. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu alebo 

sporného nároku sa obe zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne cestou vzájomnej 

dohody.  

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že na požiadanie si poskytnú všetku potrebnú súčinnosť 

na splnenie predmetu a účelu tejto zmluvy.  

7. Zmluva bola účastníkmi prečítaná, vzájomne vysvetlená, zmluvné strany jej obsahu 

porozumeli a keďže vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prejavenú určitým                              

a zrozumiteľným spôsobom, naznak súhlasu s jej obsahom pripájajú vlastnoručné 

podpisy a prehlasujú, že ju neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.  

 

 

 

V Martinčeku dňa 02.08.2021    V Ružomberku, dňa 02.08.2021  

 

 

 

 

Za Objednávateľa     Za Poskytovateľa  

 

 


